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Πειραιάς, 15 Απριλίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/26972/2022/94-109
ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κοιν.: 1. Υπουργείο Οικονομικών
(Γρ. κ. Υπουργού)
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Γρ. κ. Υπουργού)
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(Γρ. κ. Υπουργού)
4. Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα
5. Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο
Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Συνημμένα (02)
Σύνολο (04)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 4156/23-03-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μ.
Κόνσολα και της υπ' αριθ. πρωτ. 4456/05-04-2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου».
Σε απάντηση των εν θέματι Ερώτησεων και όσον αφορά τα ερωτήματα αρμοδιότητος του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο σχεδιασμού της νέας
Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 για πρώτη φορά εισήχθη η έννοια της
νησιωτικότητας σε συνάρτηση με την εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής της χώρας μέσω της
παράλληλης ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών και του ακτοπλοϊκού δικτύου γραμμών
δημόσιας υπηρεσίας. Συναφώς, σας διαβιβάζεται το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Α/1332/31-3-2022
έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο
οποίο καταγράφονται, μεταξύ άλλων, υπό εξέλιξη μελέτη για την αναμόρφωση του συστήματος
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών καθώς και νέα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω των οποίων
δύναται να χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς των λιμενικών υποδομών
και των θαλάσσιων ενδομεταφορών.
Επισημαίνεται ότι το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, με τη θέσπιση του οποίου
επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική
Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την
ίδια απόσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4832/2021 (Α’ 172), εφαρμόζεται και στις
ενδονησιωτικές μετακινήσεις.
Τέλος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις
ενδομεταφορές {ν. 2932/2001 – (Α΄ 145)}, εντός του 2021 έχουν εκδοθεί αποφάσεις προκήρυξης
αρχικών μειοδοτικών διαγωνισμών, προς εξυπηρέτηση 49 δρομολογιακών γραμμών, οι οποίες
σχεδόν στο σύνολό τους εξυπηρετούνται ήδη με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.
Πέραν τούτου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει συνάψει 28 πολυετείς
συμβάσεις από προηγούμενα έτη, το μίσθωμα των οποίων αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα

με μαθηματικό τύπο, ο οποίος εξαρτάται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τη Ρήτρα
Καυσίμων των δραστηριοποιούμενων πλοίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΑΙΝΠ
ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS PARDALIS
ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ΄
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